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To jest test jednokrotnego wyboru. Zawiera 20 pytań.
Odpowiedzi należy umieścić na karcie odpowiedzi, stawiając znak X w odpowiednim polu. Aby test można było uznać za zaliczony, należy poprawnie odpowiedzieć
na 16 pytań. Podwójne skreślenia przy jednym pytaniu
będą traktowane jako błąd. Czas rozwiązywania testu
wynosi 35 minut.
Życzymy powodzenia.

1. Kierującemu rowerem nie wolno:
a) poruszać się chodnikiem,
b) wyprzedzać innych pojazdów,
c) ciągnąć za sobą osoby na wrotkach.
2. Gdy policjant stoi na skrzyżowaniu przodem lub tyłem do pojazdów, to:
a) nie mogą one wjechać na skrzyżowanie,
b) mogą one wjechać na skrzyżowanie pod warunkiem, że go szybko opuszczą,
c) mogą wjechać na skrzyżowanie.
3. Jeżeli kierujący rowerem zbliża się do skrzyżowania dróg równorzędnych, musi ustąpić pierwszeństwa
pojazdom nadjeżdżającym z:
a) prawej strony,
b) lewej strony,
c) obu stron.
4. Pieszy powinien się poruszać po:
a) drodze dla pieszych, nawet gdy jest pobocze,
b) poboczu, nawet gdy obok jest chodnik,
c) jezdni, nawet gdy obok jest droga dla pieszych.
5. Pieszemu nie wolno:
a) poruszać się po jezdni w strefie zamieszkania,
b) przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
c) przebiegać przez jezdnię.
6. Osoba, która nie ma 10 lat, a jadzie po chodniku rowerem, to:
a) pieszy,
b) kierujący,
c) kierowca.
7. Kierującemu rowerem nie wolno:
a) poruszać się po chodniku,
b) używać w obszarze zabudowanym sygnału dźwiękowego,
c) wjeżdżać bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.
8. Gdy kierujący rowerem zobaczy przedstawiony znak, powinien się zatrzymać:
a) za znakiem,
b) tylko, jeśli nadjeżdżają inne pojazdy,
c) zawsze, niezależnie od natężenia ruch.
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9. W miejscu oznaczonym tym znakiem:
a) pieszy powinien się poruszać po chodniku,
b) kierujący rowerem może się poruszać z prędkością do 30 km/h,
c) pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą.
10. Włączenie się do ruchu następuje przy wyjeździe oznakowanym znakiem:
a)

b)

c)

11. Przedstawiony znak oznacza:
a) pierwszeństwo dla wjeżdżających od strony znaku,
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
c) początek drogi jednokierunkowej.

12. Rowerzystów nie dotyczy znak:
a)

b)

c)

13. U poszkodowanego oddychanie ułatwia pozycja:
a) na wznak,
b) na brzuchu,
c) boczna ustalona.
14. Świadek wypadku, w którym są ofiary, w pierwszej kolejności powinien:
a) zabezpieczyć miejsce wypadku,
b) zapisać świadków wypadku,
c) udzielić pierwszej pomocy.
15. Przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku należy przede wszystkim:
a) podać rannym leki,
b) oddalić się z miejsca wypadku w celu wezwania lekarza,
c) udzielić pomocy osobom z zagrożeniem życia.
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16. Masaż serca prowadzi się:
a) co najmniej 5 minut,
b) do momentu, aż poszkodowany odzyska tętno,
c) nie dłużej niż 15 minut.
17. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:

1

a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1,
c) przejeżdża ostatni.

3

2

18. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4.

3
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19. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c) ustępuje pierwszeństwo pojazdowi 3.

3

2

1

20. W tej sytuacji kierujący rowerem:

2
3

a) wjeżdża na skrzyżowanie po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi 3,
b) nie może wjechać na skrzyżowanie,
c) może wjechać na skrzyżowanie, nie ustępując pierwszeństwa
żadnemu z pojazdów.
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